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REPRESSIÓ AL MOVIMENT ANARQUISTA

OKUPACIÓI CENTRES SOCIALS

REPRESSIÓ

PER UNA VIVENDADIGNA

Enrique Ortiz, empresari alicantí constructor de Marina d'Or i de Terra Mítica, ha aconseguit els concursos de les autovies d'Eivissa conjuntament amb FCC i un empresari associat amb l'exministre del PP Abel Matutes, que també participa en el projecte.

ELS FETS D’ATENCO

BARCELONA .- El passat 9 de febrer, Rubén i
Ignasi, dos joves anarquistes, van ser
detinguts a Barcelona i posteriorment van
ingressar a presó. L’Ignasi va sortir en lliber-
tat sota fiança i en Ruben, a l’actualitat,
encara continua al centre penitenciari de
Can Brians. Aquesta darrera setmana es va
tancar la instrucció i els acusats i el grup de
suport van tenir accés a l’escrit d’acusació i
a la petició fiscal. El fiscal, finalment, els

acusa d’haver incendiat una Caixa de
Sabadell i la seu del CIRE i qualifica els fets
de dos delictes de danys. Demana set anys
i sis mesos de presó per als dos imputats i
una multa de 20 mesos amb una quota
diària de cinc euros. També se’ls demana
una indemnització de gairebé 4.000 euros
per Caixa Sabadell i una altra de 21.000 a la
Generalitat de Catalunya pels desperfectes
del CIRE.                    Contra-Infos 30/5/06

BARCELONA.- Els quatre anarquistes
detinguts el 21 de febrer del 2003 sota llei
antiterrorista, seran jutjats a Madrid tres
anys després, els propers 23 de juny i 10 de
juliol. Aquestes quatre persones van ser
detingudes per la brigada d’informació a
ordres de l’Audiència Nacional. Garzón, en
aquell moment a l’Audiència, els acusava
de pertànyer a una cèl·lula terrorista anar-
quista amb contactes internacionals,
imputant-los múltiples atemptats de la
carpeta de casos sense resoldre. Durant la
instrucció del cas però, s’ha desmuntat el

càrrec de grup armat, fet que ha influït
molt en la reducció de la petició fiscal. No
obstant, com que encara es continua man-
tenint l’acusació de «terrorisme», les peti-
cions fiscals van des de l’any als onze anys
de presó. Des del grup de suport s’ha inici-
at una campanya de solidaritat que anima
als col·lectius afins a sumar-s’hi. El lema de
la campanya proposat és: «Solidaritat anar-
quistes segrestats el febrer del 2003». Més
info: www.presosalacalle.tk 

Solidaritat Anarquistes Febrer’03 
+ Contra-Infos 30/5/06

Cinc persones
detingudes a la 3a
Sentada a Madrid

ESTAT ESPANYOL.- La passada convocatòria de
sentades per una vivenda digna, el passat
diumenge 28  va reunir milers de persones a
les diferents ciutats on es van organitzar
punts de trobada. A Madrid la policia va
tornar a detenir amb càrregues violentes a 5
persones, que amb les 9 de la setmana passa-
da són 14; una d’elles ingressada a presó. A
Barcelona, la concentració va manifestarse
fins a Pl Sant Jaume, sense que hi haguessin
provocacions per part de la policia.                  

Contra-Infos  30/5/06

CERDANYOLA DEL VALLÉS/ VALLÈS OCCIDENTAL.-
La nit del dissabte 27 de maig, cap a la una
de la matinada, el CSOA La Ramona, a
Cerdanyola del Vallés, es va cremar total -
ment. Tots el indicis apunten a un atac
neonazi per part d’un dels grups feixistes
que ha anat assetjant la casa i les persones
vinculades al centre social. Aquest atac
feixista ha malmés l’estructura de l’edifici,
deixant-lo totalment inservible. No és la
primera vegada que aquests grups ataquen
tant al CSOA com als seus integrants. Els
membres del centre social asseguren, que
aquest atac ha acabat amb l’edifici, però
no amb el projecte. Cercaran doncs un nou
espai per tal de continuar-lo. Per més info
i el comunicat de l’assemblea:
www.csolaramona.org

Contra-Infos 30/5/06

ESTAT DE MÈXIC.- Dijous 25 de maig la
‘Comisión Civil Internacional de
Observación por los Derechos
Humanos’(CCIODH) va rebre la notificació
del permís, per part del govern mexicà i mit-
jançant el consolat de Barcelona, perque 31
persones (15 homes i 16 dones) de 7 paisos
diferents, avalats per una carta de pre-
sentació signada per més de mil persones i
organitzacions de 28 paisos, puguin entrar al
país mexicà i aclarir els fets ocorreguts a
Atenco. A partir del dilluns 29 i fins al diu-
menge 4 de juny aquesta comissió instalarà
unes oficines permanents a la seu de la
‘Universidad Autónoma de la Ciudad de
México’ on rebran visites de tot aquell que
vulgui aportar informació, realitzaran entre-

vistes tant de la societat civil com d’organ -
itzacions, advocats, institucions... Tenen pre -
vist visitar els penals de Santiaguito i
Almoloya de Juaréz on encara hi ha person -
es detingudes pels fets d’Atenco, encara que
no s’ha confirmat el permís dels directors
dels penals. També es traslladaran a la
població d’Atenco. En deu dies redactaran
un informe preliminar que recollirà les con -
clusions i recomanacions d’aquesta comissió
i serà entregat a totes les organitzacions que
recolcen aquesta acció, al Parlament
Europeu i a la Comissió de Drets Humans de
la ONU entre d’altres. L’informe complert
estarà llest pel mes de setembre. Recordem
que aquesta és la IV visita de la CCIODH i
que va ser convocada amb urgència pels fets

ocorreguts els dies 3 i 4 de maig a les pobla-
cions d’Atenco i Texcoco on després d’un
enfrontament amb la policia va morir un
jove de 14 anys, es van detenir a més de 300
persones que van patir un tracte molt veja-
tori i en alguns casos violacions i on van ser
expulsats del país 5 extranjers (2 catalanes, 1
alemana i 2 chilens). Des d’aquesta Comissió
es vol agrair: ‘la resposta positiva a la nostra
petició de treball tant a les institucions,
organitzacions i especialment a les persones
afectades pels greus fets ocorreguts a
Atenco. Sense el seu testimoni el nostre tre-
ball és inviable. El nostre objectiu és que ens
ajudin a trobar la veritat perque es faci justi-
cia’. Més info: www.cciodh.pangea.org    

CCIODH + Contra-Info 30/5/06 

Petició fiscal de 7 anys i 6 mesos
de presó per en Ruben i l'Ignasi

Indemnitzacions milionàries a Caixa Sabadell i a la Generalitat

Imatge de la façana i interior del CSOA el diumenge 28 de maig després de l’atac

TRES ANYS DESPRÉS ARRIBA LA DATA DEL JUDICI

Els anarquistes detinguts el febrer
del 2003 seran jutjats el proper juny

Durant la instrucció, cau la imputació de «grup armat»

Tel: 93.530.68.76 
Correu electrònic:

«zitzania@sindominio.net»

BUTLLETÍ SETMANAL

CONTRA-INFOS

600 denúncies de
tortures el 2005

SEVILLA.- El passat 26 de maig, la
Coordinadora per la Prevenció de la Tortura
va presentar el seu informe anual a Sevilla.
L’informe, titulat «La Tortura en el Estado
Español 2005» denuncia que com a mínim,
596 persones van denunciar, al llarg de l’any
passat, haver estat agredides per part de fun-
cionaris policials o funcionaris de presons.
Durant el mateix any, 793 funcionaris van
comparèixer davant dels tribunals per a
respondre a les acusacions de tortura,
lesions, maltractaments, delictes contra la
integritat de la persona o per tractes cruels,
degradants i inhumans. D’aquests gairebé
vuit-cents, 122 van ser condemnats, 231
absols i 386 encara estaven essent investi-
gats quan es va tancar l’informe. Més info:
www.prevenciontortura.org. 

Contra-Infos 30/5/06

Una Comissió Civil Internacional d’Observació pels Drets
Humans es trasllada a Mèxic per aclarir els fets d’Atenco

El CSOA La Ramona apareix totalment cremat



ELS FETS DE LA PATUM

VEÏNAT CONTRAL’ESPECULACIÓ

LLUITES D’ARREU

BERGA/BERGUEDÀ.- «Les associacions organ-
itzadores del concert de Patum del 2005
(Ateneu Llibertari del Berguedà, Casal
Panxo, Ateneu Columna Terra i Llibertat i
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs) volem
que s’investigui, s’esclareixin i es coneguin
els motius pels quals els mossos d’esquadra i
policia local van ometre la seva responsabil-
itat i obligació d’auxili davant d’un seguit de
brutals agressions que finalment van acabar
amb la vida del nostre amic i company Pep i
amb múltiples persones ferides. Volem
saber qui és el responsable i perquè es van
donar tot el seguit de negligències institu-
cionals que van possibilitar el tràgic final de
divendres de Patum. Perquè els mossos
d’esquadra presents fins i tot en excés a les
barraques durant tota la Patum i tan pres-
ents en el nostre dia a dia van desaparèixer
vàries hores el divendres, hores durant les

quals vam patir la fatídica agressió. Per
intentar que les administracions assumeixin
la seva responsabilitat vam decidir, en el seu
moment, presentar-nos com a part agredida
en el procés judicial. La qüestió de la
responsabilitat de l’administració ha estat
desviada fins ara (tant en la instrucció com
en el judici de menors) gràcies en part, a la
feina de l’advocat de l’acusació popular de
l’Ajuntament de Berga. Es per això que el
passat divendres 26 de maig, els col·lectius
que signem vam presentar un contenciós
administratiu contra l’Ajuntament de Berga i
la Conselleria d’Interior, de la mateixa man-
era que també ho van fer, el mateix dia, qua-
tre acusacions particulars més, entre elles la
de la família Isanta-Casellas. Ni oblit ni
perdó!»      Ateneu Llibertari del Berguedà + 
l’Ateneu Columna Terra i Llibertat + Centre

d’Estudis Josep Ester Borràs.28/5/06

B ILBO .- El passat 5 de maig es va okupar un
nou local a Bilbo que van anomenar
‘Ateneo Libertario IzarBeltz’. Durant a-
quest temps s’ha estat acondicionant l’es-
pai, que havia patit un incendi durant els
anys que havia estat abandonat. El 15 de
maig va aparèixer la policia per identificar
a les persones que allí es trobaven i bom-
bardejar-los a preguntes. Encara no hi ha
cap denúncia interposada ja que es va
poder parlar per telèfon amb la propi-
etària i s’espera poder reunir-se amb ella
per parlar dels projectes que es pensa
desenvolupar en el nou Ateneo Libertario
IzarBeltz. 

Desallotgen el gaztetxe Zazpi Kate
La setmana pasada el BOM(Moviment
d’Okupació de Bilbo), va realitzar una mani-
festació pels carrers de la ciutat en protesta
pel desallotjament del gaztetxe Zazpi Kate.
En el desallotjament van participar els
ertzaines que van actuar amb molta violencia.
Durant les queixes veínals posteriors al desal-
lotjament un jove va ser detingut. En una roda
de prensa previa a la manifestació, joves de la
Gazte Asanblada i veïns del barri van des-
mentir les versions policials difoses als mass-
media i es van reafirmar en l’okupació com a
métode de crear autogestió social.

Contra-Infos 30/5/06 

BARRI DE SANTS.- «Des de la campanya per
l’arxivament de la demanda contra el
Centre Social Autogestionat Can Vies s’han
elaborat uns faxos per enviar a diferents
institucions, és necessari fer el màxim de
difusió dels faxos icolapsar-los. Si pot ser
estaria bé enviar-los aquesta setmana. Pots

trobar el fax a www.barrisants.org.
Estigueu atentes a les diferents iniciatives
en que hi pot col·laborar tothom. I
recordeu dissabte 10 de juny a les 18 hores
a Pl. Sants: Manifestació contra el desallot-
jament.».

Can Vies 30/5/06

MATARÓ/MARESME.-  »La suspensió del desal-
lotjament que s’havia d’efectuar divendres 26
de maig a les 9:30h la va decidir el Jutjat de
primera Instància nº6 de Mataró onsegons
diu textualment: ‘habida cuenta que no se
dispone del soporte judicial suficiente para
practicar la diligencia’. Aquesta decisió
suposa que la jutgessa Maria Ángeles García
Aldaria, ha de notificar una nova data i hora
pel desallotjament. Sense aquesta ordre, un
hipotètic desallotjament de la Drogueria
seria, segons les seves lleis il.legal, com ja va
passar amb el CSOA l’Estella i la vivenda oku-
pada Kal Ronk en els que l’Ajuntament va par-

ticipar d’aquests desallotjaments il.legals.
Fins i tot el regidor de Seguretat Ciutadana,
Ramón Bassas va defensar aquesta partici-
pació en un ple municipal. No dubtem que el
desallotjament de la Drogueria es pugui pro -
duir de forma il.legal. Tampoc dubtem que
polítiques de corbata, jutges i policies són
cares de la mateixa moneda. Nosaltres ens
mantindrem alerta! Com ja varem dir durant
la manifestació, el desallotjament de la
Drogueria no és el final del conflicte, n’és una
continuació. 
Mantingueu-vos alerta a les convocatòries.»

La Drogueria + Contra-Infos 30/5/06

GASTEIZ /PAIS VASC.- Dimarts passat dia 23 van
desallotjar el local okupat a Errota. Un noi
que passava per allí va veure als treballadors
soldant la porta i els hi va dir que volia
treure part del material, ràpidament va
arribar la polica i el va reduir dins del local

per detenir-lo. L’acusen de resistència i des-
obediència. Dijous i divendres un nombrós
grup de gent va recòrrer els carrers del barri
cridant a favor de l’okupació i picant cas-
soles per fer soroll.

Contra-Infos 30/5/06

IRUÑEA /NAFARROA .- Dissabte 27 coincidint
amb el ‘alde zaharra’(el dia del casc antic) es
va okupar un nou Gaztexte a Iruña, pero no
havien passat ni 5 hores quan la policia
nacional i municipal van aparèixer per desal -
lotjar-lo. En aquell moment un grup d’unes
50 persones es disposaven a dinar davant la
porta del nou espai alliberat, eren les 16:00h
quan tres furgons dels municipals i sis del

nacionals van procedir a desallotjar el
Gaztexte sense que es produís cap detenció.
Un grup de gent va tornar a reokupar el
mateix espai que va tornar a ser desallotjat
de nou sense detencions, però aquest cop
perque la gent que hi havia dins va poder
fugir per les teulades. Van haver-hi disturbis
durant tota la nit pels carrers del centre de la
ciutat.                            Contra-Infos 30/5/06

VILANOVA I LA GELTRÚ/GARRAF.- La tarda del pas -
sat dijous 25 de maig, un grup de joves va oku-
par dues vivendes al casc antic del poble per
tal de convertir-les en un nou Casal Popular.
Les vivendes es troben als números 16 i 18 del
carrer Sant Gervasi i duien anys en desús.
Aquests habitatges són de propietat munici-
pal i era previst que fossin enderrocats prop-
erament. Des del nou Casal han enviat un
comunicat on expliquen l’okupació, els
motius i el projecte que hi volen construir:
«...un lloc obert al barri des d’on demostrar
que ens podem organitzar amb total llibertat

al marge de les institucions per a poder dir el
que pensem i fer el que diem. Un lloc on fer
d’altaveu de les lluites que es donen al carrer
perquè són silenciades sistemàticament pels
polítics i els seus mitjans de comunicació.
Volem que el Casal esdevingui un espai de
crítica social i de debat polític. I en breu, quan
el tinguem acondicionat, ja s’hi començaran a
dur a terme les activitats que hem esmentat
abans, algunes de les quals les destinarem a
autogestionar les lluites de diversos col•lec-
tius.»                      Assemblea del Casal Popular 

+ Contra-Infos 30/5/06

Demanda popular d’explicacions al
dispositiu de seguretat de la Patum

Associacions i particulars presenten un contenciós-administratiu

Dos accions en
defensa del barri
de El Cabanyal 

Denuncien les constructores

EL CABANYAL/ VALÈNCIA.- El passat diumenge
14 de maig, es va tapiar la porta de la seu
de la societat “Cabanyal 2010” (grup d’em -
preses que gestionen els plans especu-
latius del Cabanyal). D’altra banda, el pas-
sat dijous 11 de maig, un grup de gent
armats amb pics, pales, cascos de cartró, i
enganxines on es llegia: Aquesta empresa
esta reduint a runa el barri del cabanyal,
van irrompre a la seu de SECOPSA (sub-
contrat de AUMSA, que realitza enderrocs
al barri del Cabanyal), van posar les
enganxines per tot el mobiliari de l’oficina,
van repartir octavetes explicant la situacio
del barri, i el paper de l’empresa en el
procés especulatiu i destructor, i van pen-
jar una pancarta. Més informació a:
http://www.klinamen.org

Contra-Infos 30/5/06
Seu tapiada de la societat «Cabanyal 2010»

Un grup de joves okupa dues vivendes a
Vilanova per construir-hi un Casal Popular

Desallotgen un centre social a Gasteiz

Okupen i són desallotjats a Iruñea

GUANTÁNAMO/CUBA.-Setanta-vuit detinguts
de la base de Guantánamo fan vaga de fam
per reclamar l’alliberament del mig miler
de presoners que hi ha reclosos. Fa poc
més de vint-i-quatre hores que setanta-
cinc presoners s’han afegit als tres que
mantenen aquesta mesura de protesta des
de l’agost de l’any passat. Els portaveus
militars de Guantánamo ho han confirmat,
i han dit que, a un grup de detinguts, els
obligaven a ingerir aliments a través d’una

sonda. Hi ha mig miler de presoners
detinguts a Guantánamo, que el govern
dels Estats Units considera ‘combatents
enemics’ i, per tant, no protegits per la
Convenció de Ginebra. La majoria dels
presos de Guantánamo han estat capturats
a l’Afganistan, i molts fa quatre anys que hi
són, i encara no s’ha presentat cap càrrec
contra seu. Actualment hi ha una campa -
nya internacional de tancament de la base.

Contra-Infos 30/5/06

Vaga de fam de 78 presos a Guantánamo
Diversos presoners duen més de 5 anys sense haver estat jutjats

Suspès el desallotjament del CSOA La
Drogueria tot i que continua amenaçat

Comença la campanya contra el 
desallotjament de Can Vies

Més okupacions i desallotjaments de
centres socials a Bilbo

POSA’T E N CONTACTE AMB NOSALTRES AL MAIL ZITZANIA@SINDOMINIO .NET

Per ajuts econòmics a Contra-Infos



Forta baixada de les temperatures durant aquesta setmana. Després del període estiuenc que hem viscut de forma
avançada els últims dies, torna el clima primaveral amb ambient assolellat. Les temperatures seran fresques de nit.
S’aproparan més núvols a mitjans de la setmana vinent.

>>>L’oratge de la setmana vinent
Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 Dissabte 2 Diumenge  3 Dilluns 4 Dimarts 5

TOTS ELS DIJOUS DE 16 A 20H, C/REINA AMÀLIA 11 BIS, BC N

Oficina RAM i Oficina d’Okupació

ANTIMILITARISME

PRESOS I PRESES EN LLUITA

Despleguen una
pancarta a la 

desfilada militar
SEVILLA.- El dilluns 29, un grup d’antimili-
taristes i pacifistes andalusos, van desple-
gar una pancarta de 30 metres quadrats al
pas de la desfilada commemorativa del dia
de les forces armades a Sevilla. Quan la
desfilada acabava de començar, a l’avingu-
da Menéndez Pelayo, el grup va desplegar
la pancarta amb el missatge «Cap exèrcit
defensa la pau», des d’un edifici situat a la
mateixa avinguda. Paral·lelament, van
llançar des del terrat del bloc centenars
d’octavetes amb missatges antimilitaristes
i d’oposició a la desfilada militar. Membres
del Servei d’Informació de la policia
nacional van retenir durant dues hores al
grup i van intentar, sense èxit, confiscar les
imatges gravades durant la desfilada, que
inclouen el moment en què la pancarta és
desplegada. El grup convocant de l’acció
va voler denunciar així, la política mili-
tarista i armamentista del govern social-
ista, que tot i la maquillada humanitàira,
continua augmentant anualment la partida
pressupostària destinada a la despesa mil-
itar.                         Contra-Infos 30/5/06

2, 3 I 4 DE JUNY APROP DE LA POBLETA DE BELLVEÍ A LA VALL FOSCA

Jornades Salvem les Muntanyes
DIVENDRES 2 DE JUNY 22.30H CSO ELS TÒXICS -AV. FFCC - CORNELLÀ

Festival Gusa Rock a Korneyà
DIUMENGE 4 DE JUNY 17H PÇA CATALUNYA (CONVOCATÒRIES ARREU)

4a Sentada per una vivenda digna

DIMECRES 31 DE MAIG 19.30H PS G LLETRES- TERRASSA - RENFE / FFCC

Concentració antimonàrquica

LLUITES LABORALS

LLUITES VEÏNALSDEFENSA DEL TERRITORI

ALCOI/ VALÈNCIA.- El recent cap de setmana,
la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes
en Acció d’Alcoi ha dut a terme activitats
dins de la campanya en defensa del territori
impulsada pel moviment cívic “Compromís
pel Territori”, que agrupa col.lectius i enti-
tats cíviques de tot el País Valencià. El grup
ecologista va instal.lar dissabte una taula de
recollida de firmes i de distribució d’infor-
mació dels projectes urbanístics que amen-
acen el patrimoni natural, al carrer dels
Alsamora d’Alcoi. Diumenge al matí, es va
pintar un mural en el mur de l’antic col.legi
de la Uixola, amb el lema “Pel nostre futur,
defensem el territori. Ni camps de golf, ni

més urbanitzacions!”. El pròxim dissabte, 3
de juny, “Compromís pel Territori” ha con-
vocat una manifestació a València, que
començarà a les 18:00 a la plaça de sant
Agustí. S’espera que aquesta manifestació
siga multitudinària, ja que compta amb el
suport de més de cent col.lectius,
plataformes i entitats cíviques que s’oposen
a projectes urbanístics i d’infraestructures
que no respecten ni el medi ambient ni els
interessos del conjunt de la societat, sinó
que es basen en l’especulació de la terra i de
l’aigua, la destrucció del paisatge, de la natu-
ra i del patrimoni cultural. 

Colla Ecologista La Carrasca 30/5/06

Petició fiscal per
als encausats del
barri de Gamonal

GAMONAL/BURGOS.- L’Ajuntament de Burgos
ha presentat l’escrit d’acusació formal per als
8 veïns encausats per la lluita contra el
pàrquing al barri de Gamonal que va tenir
lloc el 18 d’agost del 2005 (veure C.I.nº394).
L’Ajuntament acusa als veïns de diversos
delictes de desordres públics danys, atemp-
tat contra l’autoritat i lesions, sol·licitant
penes d’entre 7 i 8 anys per a cadascun dels
encausats, un total de 54 anys de presó. A
més de 13.200 euros en concepte de danys,
als quals caldria sumar els 75.000 euros ja
sol·licitats per l’empresa constructora Arranz
Accinas. La petició ha estat feta pública a
través d’una intensa campanya de criminal-
ització en la premsa local, arribant a
assenyalar fins i tot a un dels acusats com el
‘cap dels avalots’. La perllongada lluita
col·lectiva i l’autoorganització de tot un barri
van aconseguir frenar les obres de construc-
ció un pàrquing en el barri. En el procés,  no
es pretén jutjar només a una sèrie de person-
es concretes, sinó tot un barri sencer enfront
de la imposició d’un pàrquing fruit de l’e-
speculació urbanística d’uns quants mafiosos
del maó.            Gamonal Rebelde 30/5/06

SANTA CRUZ DE TENERIFE /ILLES CANARIES.- El diss-
abte 20 de maig, un nutrit grup de persones
es van coincentrar a l’entrada de la Refineria
de Cepsa de Santa Cruz de Tenerife. L’origen
de la protesta, be determinat per la politica
antisindical i d’assetjament laboral que la
multinacional practica sobre els trebal-
ladors/es. Desde que la CNT va constituir la

seva secció sindical, Cepsa no a cesat en el
seu intent d’eliminar de la refineria al sindi-
cat anarcosindicalista, iniciant-se tota una
serie de practiques abusives, i també s’han
anat succeint els acomiadaments, fins a tres,
entre ells el del delegat de la secció sindical,
sense que cap d’ells hagi sigut motivat.            

Contra-Infos 30/5/06

El Gusarock serà als
Tòxics de Cornellà

NOU BARRIS/BARCELONA.- El festival
Gusarock,  se celebrarà al cso Els Tòxics el
dia 2, després que el districte hagi denegat
els premisos dues setmanes abans. 
Més info: http://www.gusarock.com.
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EL AAIUN/SAHARA OCCIDENTAL.- El vespre del
passat dissabte 27 de maig, la policia marro-
quina va detenir i calar foc a un jove sahrauí
que participava a la cel.lebració d’una boda
a L’Aaiún, segons reporta el Front Polisari al
Sàhara ocupat pel Marroc. El torturat, Esidi
Salek Uld Moulud, es restableix enguany de
les greus cremades a un hospital al Marroc.
Esidi Salek Uld Moulud es trobava a la sala
de festes “Tiris” de la capital del Sàhara
Occidental gaudint de la festa de la boda on
els participants onejaven banderes de la
República Àrab Sahraui Democràtica i van
cridar eslògans i càntics independentistes.
Degut a aixó l’administració marroquina, va
enviar-hi la polícia que va encerclar el local
i detenir alguns convidats. A més d’Uld
Moulud, que al ser detingut duia insignies

sahrauis a les butxaques, van ser detingus
per la policia secreta i els Grups Urbans de
Seguretat (GUS) l’ex-pres polític Toubali El
Hafed i Abdalà Abba. En Uld Moulud va ser
portat a la comisaría de la policía judicial,
on va ser interrogat i torturat per quatre
policies, que van vessar combustible sobre
el seu cos al que tot seguit van calar foc
provocant-li greus cremades. El jove va ser
traslladat a l’hospital Mustafa Hassan Ben El
Mehdi custodiat per quatre funcionaris dels
GUS, d’on va sortir a l’una de la matinada en
avió cap a un hospital marroquí, per lo greu
que eren les ferides. Diverses fonts sahrauis
de L’Aaiún informen que la víctima podría
trobar-se a l’hospital de Casablanca. 

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí 30/5/06

Concentració a la Refineria de Tenerife
pels acomiadaments i assetjament als

treballadors i treballadores

Activitats a Alcoi en defensa del territori

Presoners de Guantánamo controlats per militars nord-americans

AMSTERDAMM/HOLANDA .- El passat divendres
es va celebrar la vista per extraditar Roberto
Catrino, pres no presentat després del seu
primer permís, lluitador anarquista dins la
presó, amb les 3/4 parts de la condemna
patits molts d’ells en el règim FIES i malalt de
VIH. Tant la fiscalia, al no haver rebut la infor-

mació de l’estat español, com la defensa, van
voler aplaçar la vista, com no es preveu que
en els propers mesos les autoritats espany-
oles presentin la documentació requerida,
haurà de ser l’estat español que obri altre cop
la causa d’extradició quan la presenti.
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Un jove és detingut i cremat per la
policia marroquí a El Aaiun

La detenció es va produir en la celebració d’una boda 

Aplaçada l’extraditació de Roberto Catrino
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